
Tee-Time Nr. 111  Pagina  1

                
juli 2003, Nr. 111

From Out of Bounds
et is zaterdag 19 juli
2003, 20.30 uur en het
zweet parelt op mijn

voorhoofd. Wederom een zo-
merse dag genoteerd. Ik worstel
met mezelf. Of liever gezegd, het
is weer zo'n moment dat verstand
en emotie een verbeten strijd met
elkaar uitvechten.

Net terug van vakantie. Twee we-
ken in het teken van Katjeskelder,
zwemmen, knutselen, Efteling,
mini-disco, speeltuinen en Beekse
Bergen. Dochter Noor (6 jaar)
had de leiding terwijl vader en
Ineke de natuurlijke expansie-
driften van daadkrachtige kleuters
met verwondering absorbeerden.

Ik heb zojuist de 3de dag van het
132ste Open meegemaakt en ik
heb er een pesterig gevoel aan
over gehouden. The British Open
wordt dit jaar op een Links
Course in Sandwich gespeeld.
Vanuit de lucht lijkt het nergens
op, geen bomen en geen water,
maar als je met ''je poten in het
bluswater staat'' dan is hierbij ver-
geleken de Nunspeetse een
''stukje taart'' (Ronald Giphart, ''ik
ook van jou'').

Mark Roe is een veertigjarige
golfer. Alom gerespecteerd en
heeft altijd zijn stinkende best
moeten doen om de boel bij
elkaar te houden. Een golfer die
fier in het peloton heeft
meegedraaid tot op de dag dat
blessures aan de knie hem parten
gingen spelen. Een operatie moest

uiteindelijk uitkomst bieden en na
maanden revalideren werd allengs
de vorm gevonden en wachtte het
132ste.

Op de derde dag speelde hij met
Jesper Parnevik. De moeilijkheid
met een Links Course is de harde
ondergrond en de hoge rough als
de fairway niet gevonden wordt.
Verder is er geen horizontaal
stukje grond aanwezig en zijn de
greens buitengewoon lastig. Roe
had de vorm van de dag en zat
goed in de wedstrijd. Een
fortuinlijke Eagle, waarbij de bal
na drie keer stuiteren voorgoed in
de hole verdween, gaf het
momentum goed weer. Na een
ronde van 67 stond hij +1, op drie
slagen van de leider en op de
vierde plek in het klassement.

Mark en Jesper werden gediskwa-
lificeerd. Zij waren op de eerste
Tee-box vergeten om elkaars
scorekaart te ruilen. Vervolgens
hebben ze keurig elkaars score bij
gehouden en na 18 holes de kaar-
ten ondertekend en ingeleverd bij
de officials van the Royal &
Ancient. Deze lieden dachten in

A.G.V. Shell,
geassocieerd met de
NGF
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eerste instantie dat het goed was
maar kwamen later tot het oordeel
dat beide heren een fout hadden
gemaakt. De score van de ''speler''
stond dus bij de ''marker'' en
omgekeerd. De spelers konden
gaan. En daarom heb ik er dus de
pest in. Voor Mark. Voor Jesper.
Op dit niveau presteren en dat
terwijl de diskwalificatie niets,
maar dan ook niets met het
golfspel te maken heeft. Pa-
pierwerk. De opmerking van
Mark: ''Rules are rules and they

are there to protect the game. I am
not bigger than the game". Een
ware kampioen.

Het is zondag 20 juli 2003, 19.30
uur en wederom een zomerse dag
genoteerd. Ik ben met stomheid
geslagen. Ik heb zojuist de finale
van de 132ste achter me gelaten.
Spanning, sentiment en prachtig
golf waren de ingrediënten. De
bunker op hole 16 (par 3) kostte
de sympathieke Thomas Bjorn de
overwinning. In drie holes van -4

naar een score van level par, goed
voor een gedeelde tweede plek.
Ook een reden om de pest in te
hebben.

Maar het blijft het leukste
spelletje dat er is ........ met een
persoonlijke groet vol compassie
voor mijn vrienden Ed Echter en
Jelle Kars.

Erik Trommelen

De Vlaggenstok
Ook bij Almeerderhout waar ik lid van ben hoor ik
regelmatig de wens om in clubverband wat meer
aandacht aan de regels te schenken. Men maakt zich
kennelijk zorgen dat zo nu en dan de uitslag wordt
beïnvloed door onvoldoende regelkennis van de le-
den en dat is niet leuk. Nou dat geldt natuurlijk ook
voor AGV SHELL. Dus nu we weer volop aan het
golfen zijn ook bij ons maar eens wat extra aandacht
voor de Regels. Een nadere beschouwing tot de
vlaggenstok lijkt me een mooi begin. Een simpel
onderdeel van de golfbaan waar toch heel wat mee
fout kan gaan, let maar op.

Regel 17-1 t/m 17-4 beschrijft het allemaal.
De functie/taak van de vlaggenstok staat in de Defi-
nitie: het is een richting aanwijzer om de plaats van
de hole aan te geven. Het aardige ervan is dat, in
tegenstelling tot Regel 8-2 (die stelt dat je tijdens
een slag van een speler niet in de speellijn of het
verlengde daarvan mag staan om de richting aan te
geven), je de hole altijd mag laten aangeven met de
vlaggenstok, ongeacht waar vandaan je slaat.

Er bestaan veel misverstanden over het begrip
�vlaggenstok bewaakt zonder opdracht van de spe-
ler�. Vooral in Matchplay situaties denkt men een
hole te kunnen claimen als een tegenstander op ei-
gen initiatief  de vlag gaat bewaken. In de meeste
gevallen gaat dat claimen niet op. Als iemand voor
jou de vlag bewaakt en dat al doet voordat je slaat,
mogen we er vanuit gaan dat je die actie ziet gebeu-
ren. Het bewaken gebeurt dan met jouw medeweten
tenzij je terstond bezwaar maakt. Dus als je geen
bezwaar maakt dan mag je geen straf claimen. Be-
waakt zonder opdracht (Regel 17-2) komt pas in

beeld als je bv. een slag wilt doen en, terwijl je slaat
of terwijl de bal beweegt, een tegenstander / mede-

Uitnodiging
Op donderdag 21 augustus vanaf 12:00 uur spelen we

op

Golfbaan De Hoge Dijk

een Stableford wedstrijd om de Bang-On Trofee
tevens spelen we om de Mooi Weer Trofee, hiervoor
geldt de beste bruto score berekend uit de Stableford

score.

Bij voldoende belangstelling kunnen spelers met
baanpermissie spelen op de korte holes.

Aanmeldingen tot uiterlijk 11 augustus bij:

 Parminder Sangha
 tel. (020-630) 3231
 e-mail:  Parminder.Sangha@shell.com
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speler plotseling naar de vlag toe loopt, hem aan
raakt of opneemt. Kijk, dat is dan niet toegestaan:
verlies van hole in Matchplay of twee strafslagen in
Strokeplay. Nog vervelender wordt het als die actie
ook nog tot gevolg heeft dat je bal die bewaakte
vlaggenstok raakt terwijl je op de green een put-
ting slag deed. De tegenstander verliest dan even-
eens de hole (cq. twee strafslagen in strokeplay), je
loopt zelf geen straf op maar je moet de slag wel
over doen (terugplaatsen).

Als de vlag bewaakt wordt door B en A�s bal raakt
toch de stok dan loopt speler A twee strafslagen op
en B die te goeder trouw die vlag niet weghaalde bv.
omdat hij afgeleid was of de vlag te stevig vastge-
klemd zat in de socket, krijgt geen straf !  Nu heb ik
ook wel eens horen mopperen in het clubhuis dat
een tegenstander werd gevraagd de vlag te bewaken
en dat hij /zij expres de vlag liet staan en de hole
claimde toen de bal de stok raakte. Wel die speler /
speelster moet worden  gediskwalificeerd wegens
ernstige overtreding van Regel 1-2.

Mag je bv. een putter i.p.v. de vlag gebruiken om de
hole aan te geven ?
!Ja dat mag, maar voor toepassing van de Regels
wordt de status van de putter tijdens die handeling
eventjes gelijk aan die van vlaggenstok. En let op

want er ligt ook nog ergens een vlaggenstok die niet
geraakt mag worden.

Je bal ligt buiten de green toch vraag je om de vlag-
genstok uit de hole te nemen. Vervolgens raakt je
bal per ongeluk de vlaggenstok die op of naast de
green was neergelegd.
! Jammer, mag niet: verlies van hole cq. twee straf-
slagen (Regel 17-3).

Nu sla je per ongeluk je bal van verre en die rolt te-
gen de vlaggenstok aan die nog door de voorgaande
spelers is neergelegd en niet is teruggeplaatst.
! Het uitnemen is niet in jouw opdracht gebeurt er
volgt dan geen straf tenzij de situatie en positie van
de vlag duidelijk zichtbaar was terwijl je sloeg. In
dat laatste geval moet je eerst de vlag terug (laten)
plaatsen.

Denk erom dat als iemand zo dicht bij de vlag staat
dat deze hem met één armbeweging kan pakken dan
geldt dat ook al als zijnde �de vlaggenstok is be-
waakt�. Dus ook al wordt hij in dat geval niet
vastgehouden, bewaakt is hij toch.

Namens de HC&R Cie,
Jan Snoeks

SRTCA-Open
Waterland

Nooit gedacht dat ik nog eens een klein stukje voor de Tee-Time zou moeten schrijven. Maar ja eens moet de
eerste keer zijn. Voor we thuis weg gingen zij ik tegen John, waar liggen nog oude ballen, immers Waterland
spelen betekent meestal (veel) ballen het water in. Zeker gezien het feit, dat ik in dezelfde week aan een
tennistoernooi van Centerparcs had deelgenomen, en gebruikelijk sla ik dan daarna op de golfbaan geen bal
goed. Maar ja, heerlijk een vroege start en 2 vriendelijke mannen om mij heen. Misschien wordt het nog wat
vandaag, ook maar eens mijn nieuwe club uit proberen van maar 30 Euro.!!! , wat een investering. Gelukkig
had ik een dag dat alles rechtdoor ging waar de meeste mannen jaloers op zijn. En na afloop ook nog met het
zelfde balletje binnen komen waar ik mee begonnen was. Uiteraard kon ik dat alleen maar doen door de
inspiratie van mijn flight genoten Arend Reinink en Piet Slaman. Aangezien wij een vroege start hadden, was
de spanning bij mij duidelijk aanwezig toen wij binnen waren m.n. als er een nieuwe flight op het zonnige
terras binnen kwam en de kaarten inleverden. Was de score hoog of laag , immers de echte Waterland spelers
moesten nog binnen komen. Halverwege, en na het zingen van lang zal hij leven, voor Martin Scholten die
ons trakteerde op een drankje, zag ik het steeds meer en meer zitten met mijn 38 Stableford punten. Maar ja,
vaak heeft de winnaar meer punten bij SHELL wedstrijden. Het bleef dus spannend tot bij de prijsuitreiking
van Anneke en Martin (voor het ZOENWERK). Kortom ik mocht als winnares de beker, zonder de grote
oren, mee naar huis nemen. Voor mij en John is de volgende wedstrijd op 26 juli op st. Nicolaasga.
Wedstrijdleiding bedankt.

 Annemarie Kiene.
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Flevo Golf Resort
eze keer kregen we een
invitation om op het
Flevo Golf Resort te ko-

men spelen en ik dacht dat moet
van Parminder komen. Deze ver-
onderstelling bleek juist te zijn.
En na de latest list wist ik het
zeker, hij is scherp, is er klaar
voor en bloednerveus.

To all our golfing friends, once
again we are doing our best to
give everyone a chance to play at
Flevoland, so please find an at-
tached list with very few minor
adjustments to the times and one
or two new players. We can only
make these changes at last minute
because Flevoland are showing
flexibility.  PLEASE NOTE, TRY
TO COME EARLY BECAUSE
FLEVOLAND ARE WILLING
TO LET US START BEFORE
Eleven'O'Clock!

De start van het evenement zal
onze flight voor eeuwig
bijblijven. In het prachtige
clubhuis zat ik te genieten van
gratis(!) koffie, appeltaart en
slagroom, Ranjit liep zich op te
warmen en Miriam verkende de
nieuwe faciliteiten (hier over later
meer). Er ging een aanzwellende
kreet over het Flevo Golf Resort!
Er moet vroeg gestart worden, ze
zijn al minstens een kwartier
voor, nee twintig minuten, een
half uur��.

Ik werd achter m�n appeltaartje
vandaan geplukt, met Ranjit naar
de eerste tee gedirigeerd en
Miriam van de driving range ge-
trokken. Nu starten! We konden
nog net vis of vlees schreeuwen
en weg waren we. Op hole drie
had Ranjit zich het eerst hervon-
den, Miriam en ik kwamen iets
later bij zinnen. Dat noemen ze
een vliegende start.

Miriam had de periferieën
bezocht en verhaalde ons over
haar bevindingen. Prachtige
accommodatie met machines die
een balletje op een, in hoogte
instelbare, tee plaatsen en het
enigste wat je moest doen was
wegslaan. De splinternieuwe
driving range moest nog officieel
geopend worden, maar Miriam
had de primeur. Dat het gebruik
niet werd geapprecieerd werd
haar en passant ook verteld.

Ondanks de moeilijke weersom-
standigheden (harde wind)
hebben we genoten van de baan.
In één woord vriendelijk. Goede
slagen werden beloond en
mindere ook. Prachtige huizen,
schitterende tuinen, we hebben
hier en daar onze sporen (ballen)
achtergelaten. Wat doe je als je
staat te barbecuen en er wordt
�fore� geroepen? Zouden ze
speciaal vensterglas hebben? En
balharde in plaats van
winterharde planten en struiken?

oever moet je je bal
slaan, als man, om aan de
horizon de longest drive

marker te zien staan. Ik doe daar,
op een top dag, drie slagen over.
Ik denk dat het de zenuwen
waren, die een uitweg zochten en
vonden. TWEE HONDERD
ZESTIG (260!) meter noem ik
geen uitweg, dat is een uitvlucht!
De naam was natuurlijk
Parminder. De gevestigde dames
waren het spoor een beetje
bijster, wat niet verwonderlijk
was met zo�n slingerende
fairway. Deze keer hoefde het
niet ver maar wel op het goede
plekje. Lia wist deze opdracht
meesterlijk uit te voeren en
scoorde de longest drive voor de
dames. De neary heb ik niet hele-
maal goed geobserveerd, maar dat
kwam door een sloot vol ballen
die er voor lag. Onze dank is

groot, gulle gevers! Kwestie van
hengelen en tassen vullen. Op de
green gekomen hoorde ik dat het
Erik weer gelukt was om het
dichtst bij het gaatje te landen.

Het weer werd nog even dreigend
met wat miezerige regen, maar
dat deerde ons niet meer. Met het
clubhuis in zicht bleven we maar
scoren. De dames lieten me ge-
nieten van prachtige afslagen,
verzorgd kort spel en puts van 10
meter afstand vielen alsof het
niets was. Ranjit bleef er koel on-
der en een tweede plaats met 43
Stableford punten was haar deel!
Ze moest alleen Manuel voor zich
dulden met 45 punten en Ineke
werd derde met 40 punten.

Aan tafel ontdekte ik dat we een
grote mensen golfclub aan het
worden zijn. Ze hadden twee
heuse gasten uitgenodigd, Koos
en Wim van de golfclub uit
Dronten. Ze kwamen nader ken-
nismaken met onze golfclub. Ik
hoop dat we een beetje goede in-
druk hebben achtergelaten en dat
we misschien een keertje langs
mogen komen.

Het diner was een culinair hoog-
tepunt. Vis/vlees, tuinboontjes en
ik heb zelfs pommes duchesses
op tafel gezien, maar die waren
net als de longest drive voor mij
onbereikbaar, met als uitsmijter
een heus toetje. En de prijs was
zeker te pruimen. Na de koffie
brak eindelijk de verlossend lach
door toen ik tegen Parminder zei:
�Goed gedaan jochie!�

Hans Visser

     

D

H
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Uitslagen
Flevoland

   1 Manuel Soudant 45
   2 Ranjit Sangha 43
   3 Ineke v.d. Dries 40
   4 Duco Bodt 39
   5 Dirk Pultrum 39
   6 Chris v. Gaans 39
   7 Lia Cornelisse 39
   8 Henry Kuijper 38
   9 Erik Trommelen 37
  10 Wim Auee 37
  11 Willem Vermeij 37
  12 Parminder Sangha 36
  13 Chris Whincup 36
  14 Huub Dries 35
  15 Ton Hogenes 34
  16 Hans Visser 34
  17 Wilma Whincup 34
  18 Jan Peter v. Seters 34
  19 Wim Huysen 34
  20 Ger v. Velzen 33
  21 Martin Scholten 32
  22 Wim Hoogenboom 32
  23 Henny v. Kesteren 32
  24 Hans v.d. Horden 32
  25 Jan v. Schaik 32
  26 Haris Djojosepoetro 31
  27 Miriam Dries 30
  28 Han Baarslag 29
  29 Theo v. Kesteren 29
  30 Willem Mooij 29
  31 Caroline Ros 29
  32 Reinou Kil 27
  33 Jan v. Braam 25
  34 Jaap v,d, Eems 25
  35 Astrid Snoeks 24
  36 Ingrid Duran 24
  37 Ignace v. Dommelen 24
  38 Fred Berkenhagen 22
  39 Cock v.d. Hulst 22
  40 Paula v. Schaik 21
  41 Gerda Hogenes 20
  42 Elly Vermeij 18
  43 Jan Snoeks 17
  44 Anneke Schelvis 17
  45 Peter v.d. Heijden 16
  46 Piet Kil 15
  47 Ria Kil 14
  48 Pauline v. Gaans 13
  49 Ria Huysen 12

   Longest Drive
Dames Lia Cornelisse
Heren Parminder Sangha

  Neary Erik Trommelen

Pin High
1 Dries, Ineke v.d. 79
2 Soudant, Manuel 52
3 Kiene, Annemarie 50
4 Bodt, Duco 49
5 Bolk, Jeroen 46

Rijper, Anneke 46
Vermeij, Willem 46

8 Kuiper, Henry 40
9 Mooij, Willem 36

10 Auee, Wim 35
Braam, Jan v. 35
Kesteren, Henny v. 35

13 Kiene, John 32
Scholten, Martin 32
Seters, Jan Peter v. 32

16 Trommelen, Erik 31
17 Sangha, Ranjit 30
18 Sangha, Parminder 26
19 Pultrum, Dirk 25
20 Whincup, Chris 22
21 Cornelisse, Lia 20

Hogenes, Gerda 20
Smit, Andre 20

24 Djojosepoetro, Haris 19
25 Huysen, Wim 18
26 Hogenes, Ton 17
27 Gaans, Chris v. 15
28 Ditmarsch, Ruud 14

Haas, Astrid de 14
Velzen, Ger v. 14

31 Echter, Arthur 13
Heezius, Yvonne 13

33 Rudrum, Graham 12
34 Horden, Hans v. 10

Korevaar, Henk 10
36 Dries, Huub 9

Visser, Hans 9
38 Dongen, Rob v. 8

Dries, Miriam 8
Koppes, Margareth 8

41 Reinink, Arend 7
42 Eems, Jaap v.d. 6
43 Burgman, Peter 4

Whincup, Wilma 4
45 Boelhouwer, Rob 3

Hoogenboom, Wim 3
47 Snoeks, Astrid 2
48 Dijkstra, Serge 1

Waterland

   1 Annemarie Kiene 38
   2 André Smit 37
   3 Jan v. Braam 36
   4 Henny v. Kesteren 36
   5 Martin Scholten 34
   6 Ineke v.d. Dries 34
   7 Jeroen Bolk 34
   8 Henry Kuijper 33
   9 Erik Trommelen 32
  10 Wim Huysen 32
  11 Henk Korevaar 32
  12 Wim Auee 31
  13 Margareth Koppes 31
  14 Arend Reinink 30
  15 Ger v. Velzen 30
  16 Manuel Soudant 30
  17 Peter Burgman 28
  18 Yvonne Heezius 28
  19 Huub Dries 26
  20 Serge Dijkstra 26
  21 Willem Vermeij 26
  22 Paula v. Schaik 26
  23 John Kiene 25
  24 Miriam Dries 25
  25 Roel v. Iperen 25
  26 Jan v. Schaik 25
  27 Victor Liew 24
  28 Theo v. Kesteren 24
  29 Astrid Snoeks 23
  30 Piet Slaman 23
  31 Elly Vermeij 23
  32 Willem Mooij 22
  33 Rob Boelhouwer 22
  34 Anneke Kuijper 22
  35 Rob Heezius 22
  36 Rob v. Dongen 21
  37 Han Baarslag 21
  38 Jan Peter v. Seters 21
  39 Julia de Vries 20
  40 Ignace v. Dommelen 19
  41 Jan Snoeks 17
  42 Haris Djojosepoetro 17
  43 Ruud Lettenmeijer 17
  44 Jaap v.d. Eems 15
  45 Berry Kuijper 14
  46 Ingrid Duran 12
  47 Ria Huysen 12
  48 Anneke Schelvis 11
  49 Jan Hollenberg  9

  Longest Drive
Dames Anneke Kuijper
Heren Manuel Soudant

  Neary Annemarie Kiene
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Q-kaarten

Alle begin is moeilijk, en ook het correct en volledig invullen van een score kaart is kennelijk niet zo simpel
als je in eerste instantie zou denken. De grote verscheidenheid aan scorekaarten helpt ook niet mee, en soms
is er niet echt een specifiek vakje te vinden om een bepaald essentiëel gegeven te noteren. Als je er dan even
niet bij nadenkt wat er allemaal op die kaart moet, mis je er al gauw één.
Ter illustratie: Ik heb inmiddels van 5 leden een setje van 3 Q-kaarten mogen ontvangen voor het verkrijgen
van de eerste handicap, en bij 3 van die 5 setjes heb ik ontbrekende gegevens moeten aanvullen. Het enige
wat er in alle gevallen wel op de kaarten stond waren de beide namen (speler en marker), maar alle andere
dingen gaan dus regelmatig fout.

Wat moet er naast de scores en Stableford punten (in de daarvoor bestemde kolommetjes en dat schijnt ook
nog wel eens mis te gaan) allemaal ingevuld worden?
Misschien handig om te onthouden dat er negen gegevens nodig zijn, ongeacht of het nu een Q-kaart is voor
het verkrijgen van je eerste handicap, of een latere. Die gegevens zijn:

1) de datum
2 en 3) naam en NGF nummer van de speler
4 en 5) exact handicap, met de bijbehorende playing handicap
6 en 7) naam en NGF nummer van de marker
8 en 9) handtekening van zowel speler als marker

De meeste problemen doen zich voor bij dat NGF nummer, ten eerste is daar is vaak geen plekje voor, en ten
tweede is dat hele nummertjesgedoe van de NGF erg ondoorzichtig. Als je lid bent van meer dan één
vereniging moet je voor de Q-kaart altijd het nummer nemen wat hoort bij je home-course (en dan staat er
GVB of handicap op je kaartje, als er alleen maar "bewijs van lidmaatschap" op staat heb je verkeerde te
pakken). Op dat GVB/hcp-kaartje staat vaak een combi-nummer, een of andere aanduiding voor de / en een
serie cijfertjes erachter. Die cijfers gaat het om, dat is het NGF nummer. Wat voor de slash staat is slechts
een club-codering.

Ik hoop dat er in het vervolg allemaal keurige en volledig ingevulde Q-kaarten geproduceerd worden, zodat
mij en de wedstrijd/H&R-commissies een hoop zoekwerk bespaard wordt. Bovendien, dat zoeken en
aanvullen blijven we natuurlijk ook niet tot lengte van dagen doen, zodra we door deze beginfase heen zijn
krijgen niet correct ingevulde Q-kaarten gewoon de aanduiding NR (No Return) en gaat je handicap 0.1 of
0.2 punt omhoog, ook al had je nog zo�n mooie score.

Paula

Gezinsuitbreiding

Bij de familie Geukema is een zoon geboren

Pieter Jaap

Arjen, Jolanda en zusje Gwen

hartelijk gefeliciteerd

Nieuwe leden

Joke Driessen

en terug van weg geweest

Wilma Kampschoer

Van harte welkom en veel
golfplezier bij AGV-Shell
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20 maart 2003

20-03-2003-20-03-2003-20-03-2003-20-03-2003-20-03-2003

Als we op deze datum terugkijken, herinneren wij ons een vrolijke
dag waarin jullie blij waren �om ons� en �met ons�.
Dat is goed te zien op de videofilm en de vele foto�s die wij
inmiddels al vele malen hebben bekeken.
Nu zijn wij terug van onze huwelijksreis naar Indonesië;
twee weken Java en één week Bali.
Een vol programma waarin wij veel hebben gezien en veel
indrukken hebben opgedaan.
Heerlijk om op terug te kijken en terug te zien op de foto�s en
videofilms die wij met onze nieuwe camera hebben gemaakt.

Graag willen wij jullie daarom bedanken voor jullie enveloppen
met inhoud die dit mogelijk hebben gemaakt en voor alle andere
geschenken en blijken van belangstelling op deze voor ons zo
bijzondere dag.

Ingrid & Haris.
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